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Trends en aanbod acculaders en -testers

De auto-accu is nog altijd een winterartikel. Een
duidelijk bewijs dat de accu tijdens het regulie-
re onderhoud te weinig aandacht krijgt. Zodra
de eerste nachtvorst intreedt wordt menig auto-
mobilist onaangenaam verrast. Z’n auto wil
niet starten, terwijl deze eerder in het jaar een
complete onderhoudsbeurt heeft gehad. Dat
roept terecht twijfels op of die beurt wel goed is
uitgevoerd. Het doet de klanttevredenheid geen
goed en nog vervelender is dat die accu vermoe-
delijk door de concurrent vervangen wordt.
Weg omzet! Onthutsend in dit verband zijn cij-
fers van de Duitse ADAC: bij 36% van de pechge-
vallen is de accu of het laadsysteem als boos-
doener aan te wijzen. In Duitsland is de ADAC
nota bene de grootste acculeverancier.
Werkplaatsen doen er dus verstandig aan om
elke grote onderhoudsbeurt een accutest uit te
voeren. Zo’n test geeft een beeld van de nog
resterende acculevensduur. Valt die negatief
uit, probeer de accu dan met een goed laadap-
paraat weer tot leven te wekken. Heeft dat geen
effect, vervang de sleetse accu dan preventief.
Natuurlijk wel na overleg met de klant, maar
die zal daar alle begrip voor hebben.

Snelle accutest
Vroeger was zo’n accutest een hele heisa. Eerst
moest de accu worden opgeladen, vervolgens
onderging deze een belastingtest en na afloop
moest die weer geladen worden. Een tijdrovend
klusje, dat niet meer past bij de efficiënte snel-

service van vandaag. Gelukkig kan het nu
anders. Een aantal fabrikanten levert een accu-
tester die in minder dan een minuut tijd de
accuconditie vaststelt. Daarbij hoeft de accu
meestal niet uitgebouwd te worden. Sommige
typen zijn niet in staat een half- of volledig ont-
laden accu door te meten. De accu moet dan

eerst worden geladen. Anders is dat bij de popu-
laire Midtronics-accutester. Die werkt volgens
de zogenaamde conductance (weerstand)
meting. Gemeten wordt het beschikbare actieve
plaatoppervlak, dat in direct verband staat met
de aanwezige koudstartstroom. De conductance
accutest, die slechts enkele seconden in beslag
neemt, blijkt zeer betrouwbaar en wordt door
veel autofabrikanten aanbevolen.
Overigens is niet elke accutester geschikt voor
de nieuwe AGM-vliesaccu’s. Let daarop bij aan-
schaf, want dit type accu is sterk in opkomst.
Om een accutester een oordeel te laten geven
over de accuconditie moet bekend zijn volgens
welke norm de koudstartstroom gedefinieerd
is. Over het algemeen staat dat op de accu. Ook
de temperatuur speelt een rol, daarom is een
goede accutester voorzien van temperatuurcom-
pensatie.
In geval van startproblemen is het belangrijk
niet alleen de accu de testen, maar ook de dyna-
mo, startmotor en het laadcircuit. Accu’s kun-
nen namelijk ook door gebrekkige lading de
geest geven. Professionele accutesters hebben
vaak die mogelijkheid. Soms kunnen de diagno-
seresultaten op een printstrook worden vastge-
legd, dat helpt om de klant te overtuigen dat
vervanging van de accu of componenten in het
laadcircuit écht nodig is.
Besteedt ook aandacht aan de elektrische ver-
bindingen. Maak regelmatig de accupolen
schoon en vet ze in met zuurvrij vet. Ook mas-
saverbindingen moeten corrosievrij zijn, het
vele strooizout laat immers z’n sporen achter.
Geef ook de accu’s van de occasions en show-
roomauto’s aandacht. De accuspanning loopt
langzaam terug en bij een klemspanning onder
de 12,3 Volt is er kans op sulfateren. Onder de
11,7 Volt is dit proces zelfs niet meer te keren.
Gevolg: de inactieve accu sterft een langzame
dood.

Laden zonder koken
Laden is laden wordt nog altijd in veel werk-
plaatsen gedacht. Die oude acculader doet het
nog prima! Dat laadapparaat stamt vermoede-
lijk uit de tijd dat elke accu voorzien was van
vuldoppen. Ze laden soms net zo lang door tot
de monteur deze handmatig uitschakelt.
Inmiddels borrelt het accuzuur naar hartelust,

Gys levert een serie Inverter-acculaders met hoog-
frequent laadtechniek. Ze produceren een zeer
constante gelijkstroom, waardoor de auto-elektro-
nica wordt beschermd. De inverterladers zijn
geschikt voor elk soort accu, inclusief de gel-uit-
voeringen.
Foto: Gys

De Oostenrijkse accufabrikant Banner staat de
werkplaats ook terzijde met een uitgebreid pro-
gramma acculaders en –testers. Deze MPL 10 is
zeer geschikt voor calciumaccu’s.
Foto: Banner

Juiste laadprocedure verlengt levensduur

Accu weer topfit
Door het stijgende aantal continuverbruikers aan

boord, krijgt de accu het steeds zwaarder. De accupro-

blemen stapelen zich op. Preventief testen van de accu-

conditie en (bij)laden met een moderne acculader is dé

oplossing om onverwachte stilstand te voorkomen.
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Accu reanimeren
Accu’s hebben het tegenwoordig zwaar te ver-
duren. Ze dienen nog steeds als starthulp, maar
moeten ook bij niet lopende motor vele conti-
nuverbruikers voeden. Accu’s die niet meer in
optimale conditie zijn raken na enkele dagen al
zo ver uitgeput dat ze als starthulp in gebreke
blijven. Dat geldt zeker voor dieselauto’s, waar
de startmotor een hoge compressie moet over-
winnen en bovendien het voorgloeisysteem veel
energie vraagt. Zeker wanneer een auto veel
korte ritten maakt en de dynamo te weinig tijd
krijgt om de accu voldoende vol te laden, lopen
de prestaties van de accu langzaam maar zeker
terug. Vernieuwen is dan de gemakkelijkste
weg, maar vaak kan een accu nog ‘gereani-
meerd’ worden. Tijdens de onderhoudsbeurt de
accu goed doorladen doet wonderen. In geval
van een calcium-calcium of AGM-accu accep-
teert een bijna lege accu soms geen lading. Zo’n
accu moet eerst een ‘kick’ krijgen en dat vereist
een speciaal laadproces met een daartoe
geschikte lader.
De hoogte van de laadspanning is vooral bij de
nieuwe generatie accu’s uiterst kritisch.
Calciumaccu’s hebben een laadspanning nodig
van 14,2 tot 14,5 Volt. Oudere laders komen
vaak niet verder van 13,8 Volt en krijgen een
calcium accu niet op spanning. Ook met een te
hoge laadspanning is het bij sommige accu’s
oppassen geblazen. Bij AGM-vliesaccu’s en gel

waarbij de spanning kan oplopen tot wel 15,9
Volt. Vroeger was dat niet zo’n groot probleem
omdat na het laden het vloeistofniveau met
gedestilleerd water weer op peil kon worden
gebracht. Bij de gesloten accu’s die tegenwoor-
dig worden toegepast kan dat meestal niet
meer en moet vóór het bereiken van de gas-
spanning het laadproces onderbroken worden.
Een automatische lader signaleert dat en gaat
vervolgens over op ‘onderhoudslading’.
Sommige typen kunnen zelfs dagenlang aange-
sloten blijven.

Wanneer een accu voor
het bijladen wordt uit-
gebouwd, geeft dit veel
ellende met elektroni-
sche geheugens en
klokjes. Laden ‘aan
boord’ is praktischer,
maar bepaald niet zon-
der risico’s vanwege de
spanningspieken die
kunnen ontstaan. De
lader moet dan ook
absoluut ‘elektronica-
veilig’ zijn.
Foto: Bosch

Heel compact, maar zeer vernuftig:
de Ctek-acculader van Zweedse
makelij. De lader reactiveert diep
ontladen accu’s, laadt ze vervolgens
op, controleert de conditie en zorgt
voor onderhoudslading. De lader kan
zonder risico’s langdurig aangesloten
worden en is bestand tegen vocht.
Foto: Kühne

Het is verstandig de
accuconditie tijdens
elke beurt te controle-
ren. Slechte accu’s kun-
nen vervolgens worden
bijgeladen of preven-
tief worden vervangen.
Een accutester als deze
Midtronics belast de
accu niet. Laden vooraf
of bijladen na de test is
niet nodig, uitbouwen
van de accu evenmin.
Foto: Midtronics

Trends bij
acculaders
● Hoogfrequent regeling
● Beveiligd tegen aansluitfouten
● Elektronicaveilig
● Geschikt voor voeden boordnet
● Laden van alle accutypen

Hij ziet er misschien wat
simpel uit, maar laadt
volgens de nieuwste
inzichten. De Elektron-
lader geeft een zeer
constante laadstroom
en is absoluut elektroni-
caveilig. De accuklem-
men kunnen dus blijven
zitten en de lader is ook
in staat het boordnet te
voeden bij wisselen van
een accu.
Foto: Jan Lieftink
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accu’s wordt een laadspanning van 14,1 Volt
aanbevolen. Moderne acculaders houden met al
die voorschriften rekening. Vaak kan het accu-
type worden ingesteld, waarna het laadproces
keurig wordt aangepast.

Pas op met boordelektronica!
De autoaccu heeft zoals gezegd een veelomvat-
tende taak. Ook wanneer de motor niet loopt
zijn tal van stroomverbruikers actief. Valt de
spanning weg, dan is de monteur minuten in
de weer met het instellen van klokjes, radioco-
des en het wissen van storinggeheugens. Dat
pleit ervoor de accu bij het laden niet uit te
bouwen. Voorwaarde is dan wel dat de accul-
ader absoluut elektronicaveilig is.
Spanningspieken zijn funest en de laadspan-
ning moet zeer constant zijn. De nieuwe hoog-
frequent, ook wel inverter laders genoemd vol-
doen hieraan. Besteed aan dit aspect aandacht
bij de aanschaf van een acculader! Het zal niet
de eerste keer zijn dat boordelektronica bescha-
digd raakt door onachtzaam laden.
Veel elektronicaveilige acculaders kunnen ook
gebruikt worden als voedingsbron bij uitbouw
van de accu. De lader wordt eerst aangesloten
op de accuklemmen die vervolgens losgenomen
kunnen worden. Het boordnet blijft keurig
onder spanning en ‘geheugenverlies’ wordt

voorkomen. Zo werk je snel en professioneel.
Voor het snelstarten van een auto met ‘dode’
accu zijn startboosters te koop. Dat zijn een
soort superaccu’s die eenmaal volgeladen meer-
dere hulpstarts uit kunnen voeren. Daarbij is
geen netaansluiting nodig, zodat ze mobiel te
gebruiken zijn. Ook bij startboosters is het
oppassen geblazen met de boordelektronica.
Spanningspieken mogen niet voorkomen, zowel
tijdens het aansluiten, starten en weer losne-
men van de klemmen. De betere startboosters
zijn hier afdoende tegen beveiligd. In een vol-
gende AMT komen we op de startboosters terug.
Pas tegenwoordig overigens op met het

‘overstarten’ van een auto. Door met hulpstart-
kabels de lege accu te verbinden met de volle
accu van een andere auto, krijgt het boordnet
forse spanningspieken te verwerken. Een
methode die bij de nieuwe generatie auto’s
vaak niet meer is toegestaan. ●

Leveranciers acculaders en –testers
Banner

Banner Benelux

☎ (040) 213 28 87

www.bannerbatterien.com

Bosch

Robert Bosch

☎ (023) 565 68 20

www.bosch.nl/aad

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

Ctek

Kühne Automotive

☎ (033) 254 22 11

www.kuhne.nl

Harrems Tools

☎ (030) 265 03 21

www.harrems.nl

Deca

ADN

☎ (0162) 49 74 97

www.autodistribution.nl

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

Elektron

Ravam

☎ (073) 532 47 31

www.ravam.nl

Ferve

Harrems Tools

☎ (030) 265 03 21

www.harrems.nl

Gys

TBA Nederland

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

KAL-Equip

TBA Nederland

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Midtronics

Midtronics

☎ (030) 686 81 50

www.midtronics.com

Tecmec

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

Auke Cupédo

Deca levert eenvoudige laders, maar ook dit
microprocessor gestuurde laadstation. Dat laadt
de accu (lood, gel en cadmium) volautomatisch
binnen 2 uur op en kan de accu ook testen. De
Smart 3300 kan tevens het boordnet voeden bij
uitbouw van de accu.
Foto: Deca

Ferve biedt een impo-
sant programma accu-
laders, voor elke beurs
en elke toepassing.
Hier een type dat ook
als startbooster dienst
kan doen. Nieuw zijn
de RF-uitvoeringen. Dit
staat voor ‘Ripple
Free’. Deze laders kun-
nen de accu ook in
gemonteerde toestand
laden, zonder dat de
boordelektronica scha-
de oploopt.
Foto: Ferve

Midtronics levert
nu ook een profes-
sionele acculader. Deze laadt in
één uur tijd elk accutype op,
inclusief gel-, AGM- en spiraalac-
cu’s. Voorafgaand en tijdens het laadproces wordt
de accuconditie continu bewaakt met dezelfde
conductance-technologie die in de Midtronics-
accutesters wordt toegepast.
Foto: Midtronics
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